
Roli i qendrave burimore 
përvojat dhe sfidat e deritanishme



Terminologjia

 Shkollat speciale: 

ofrojnë arsim për fëmijët me nevoja të ndryshme arsimore duke i centralizuar 

shërbimet dhe ekspertizën, modifikuar plan-programet mësimore dhe planet e 

punës, përshtatur ndërtesat dhe duke ofruar pajisje të specializuara. 

 Qendrat burimore

kanë dy qëllime: organizimin e programeve shkollore për fëmijët me dëmtime të 

rënda, ndërsa i dyti është ofrimi i ndihmës dhe i mbështetjes, në mënyrë që 

fëmijë të caktuar me nevoja të veçanta arsimore, të munden të vijojnë mësimin 

në shkolla të rregullta. 



Terminologjia

 Shkollat gjithëpërfshirëse: janë institucione shkollore që ofrojnë programe 

arsimore për të gjithë fëmijët, pavarësisht llojit të aftësisë së kufizuar që mund 

ta kenë ata. 

 Klasat e integruara: janë klasë të kombinuara të përbëra nga fëmijët me 

nevoja dhe pa nevoja të veçanta arsimore. Në Kosovë janë aktualisht mbi 50 

shkolla të këtij lloji.

 Mësimdhënësit udhëtues janë mësimdhënës të punësuar nga shkollat 

speciale/qendrat burimore të cilët mbështesin fëmijët me nevoja të veçanta 

arsimore dhe mësimdhënësit e tyre nëpër shkollat e rregullta. 

 Planet mësimore individuale janë programe individuale të dizajnuara nga 

mësimdhënësit e shkollave speciale, për nxënësit me nevoja të veçanta 

arsimore..



Këshillimi në familje

Shërbimi teknik

Kuzhina

Shkolla për të 

verbër

Shërbimet

mbështetëse

Sektori i 

rehabilitimit

Parashkollorja

Biblioteka

Mësuesi udhëtues

Shkolla e mesme e 

lartë (klasa 10-13)

Studio akustike

Njësia shtypjes së 

materialeve

Shkolla e mesme e 

ulët (klasa 6-9)

Shkolla Fillore

Trajnerët- Aftësimet 

profesionale

Sektori i intervenimit 

të hershëm

Sektori i edukatoreve

Sektori shëndetësor

Konvikti                           

Shkolla për të verbër- Qendër Burimore 



Pse Q.B.?

 E drejta për arsimim

 E drejta e fëmijës për të qëndruar në familjen e tij

 Nxënësi dhe familja kanë të drejtë të vendosin vet se ku duan të vijojë mësimin 

fëmija i tyre

 Krijimi i mundësive te barabarta është obligim.

 Eliminon diskriminimin dhe segregimin  

 Është më pak i kushtueshëm

 Qendra burimore mundëson gjithpërfshirjen.



Qendra  burimore

- mësuesi udhëtues

- njësia e shtypjes së librave në Braj

- studio akustike

- biblioteka

- trajnerët

- aftësimet profesionale

- këshillimi në familje



Dobitë për NXËNËSIT

 Vijimi i mësimit në shkolla që gjenden afër vendbanimit të tyre

 Mundësi të barabarta dhe rast për të bashkëvepruar me fëmijët e tjerë në klasa 

të integruara.

 Mbështetja me materiale ndihmëse: libra me shkronja të zmadhuara, libra 

akustik (CD, audio-kaseta), libra të ilustruar, llupa zmadhuese, fletore me 

kontrast dhe materiale të tjera të modifikuara për lehtësim të mësimnxënies .



Dobitë për MËSIMDHËNËSIT

 Ofrimi i mbështetjes përmes materialeve mësimore të modifikuara të dedikuara 

për nxënësit e verbër dhe me të parë të dobësuar. 

 Informata lidhur me zbatimin e planeve mësimore individuale.

 Ofrimi i rekomandimeve të dobishme lidhur me metodat mësimore.

 Ofrimi i strategjive bashkëkohore të mësimdhënies.



 Numri i mësuesve udhëtues, vetëm dy për gjithë Kosovën 

 Pagesa e vogël për orarin e gjatë me punë në terren me udhëtime dhe 
shpenzime tjera që i demotivojnë mësuesit 

 Stafi i shkollës mund të mos jetë i predispozuar për përkrahjen e ndryshimeve 
dhe për largim nga forma tradicionale 

 Shkollat tjera në Kosovë, nuk janë të informuar për inkluzionin, mbetet në 
dëshirën e tyre nëse ata duan të bashkëpunojnë

 Mësimdhënësit në klasat e rregullta me integrimin e nxënësve u rritet 
vështirësia në punë, “u prishet klasa” pa shpërblim shtesë

 Mungesa e mjeteve të nevojshme (një veture, shoferi, etj) për të lëvizur 
mësuesit udhëtues në terren

Dobësitë:



Përparësi

•Staf i kualifikuar me shkollim të lartë dhe trajnime përkatëse 

•Përvojë pesë vjeçare lidhur me organizimin e shërbimeve mbështetëse, 

kontaktet dhe raporte me shkolla në mbarë territorin e Kosovës 

•Kapacitete të ndërtuara nga shkolla me donatorët: studio akustike, njësia e 

shtypjes në Braj etj, 

•Objekt i mjaftueshëm punë, zyrat për mësuesit udhëtues, sallat për trajnime 

kabinetet me mjetet e konkretizimit dhe konvikti 

•Punësimi i edhe një mësuesi udhëtues në shkollë me riorganizim të vendeve të 

punës në shkollë 

•Funksionimi i grupit bërthamë i QB plani njëvjeçar dhe katërvjeçar, plani i 

zhvillimit të shërbimeve mbështetëse. 



Shkollimi- e drejtë e të gjithëve.

Ju faleminderit !


